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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Diğer ülke ve uluslararası kuruluşların/birliklerin gündemlerini takip ederek 

tecrübelerinden istifade etmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yer alan 

belli başlı ülkelerin, uluslararası kuruluş ve birliklerin elektronik haberleşme 

sektörlerindeki gelişmeler ve sektöre yönelik düzenlemeleri esas alınarak derlenen 

“Uluslararası Elektronik Haberleşme Sektöründe Gelişmeler Bülteni” her ay 

hazırlanmakta ve Kurumumuz internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

 

Bülten kapsamında; bazı Avrupa ülkelerinin incelenmesinin yanı sıra, elektronik 

haberleşme piyasası, genişbant, bulut bilişim, yazılım hizmetleri, açık internet, 

güvenlik, gelişen teknolojiler ve gelecekte internet başlıkları altında Avrupa Birliği’nde 

(AB) yaşanan teknolojik ve düzenleyici gelişmeler, özellikle genişbant altyapılarının 

gelişmiş olduğu ABD ve Japonya gibi ülkelerdeki ilerlemeler ve uluslararası kuruluş ve 

birliklerdeki teknolojik ve düzenleyici gelişmelere yer verilmektedir. 

 

Bu kapsamda; 2018 Mart ayı bülteninde Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, 

İsveç, Finlandiya, İspanya ve ABD’deki gelişmeler incelenmiş, uluslararası 

kuruluşlardan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), GSMA (GSM Association, GSM Birliği), 

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications, Avrupa 

Elektronik Haberleşme Düzenleyicileri Grubu) tarafından hazırlanan raporlar 

özetlenmiş ayrıca AB’de AB Sayısal Tek Pazarı başlığı altında yaşanan gelişmelere 

yer verilmiştir.  

 

Bu bültenin hazırlanmasında; Cullen International’ın “Country Updates”, 

“Telecommunications Flashes” bölümleri, ilgili ülkelerin düzenleyici kurumlarının ve 

uluslararası kuruluşların/birliklerin internet sayfaları ve BT sektörüne yönelik haberler 

yapan uluslararası haber sitelerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda, 2018 yılı Mart ayı 

Uluslararası Elektronik Haberleşme Sektöründe Gelişmeler Bülteninde yer alan 

hususlar aşağıda özetlenmektedir: 
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 Alman elektronik haberleşme sektörü düzenleyici kurumu BNetzA, 8 Mart 2018 

tarihinde Düzey 2 Veri Akış Erişimi (Layer 2 Bitstream Access, L2-BSA) fiyatları 

için karar almıştır. Söz konusu karar ile ilgili fiyatların önümüzdeki birkaç yıl aynı 

kalarak değiştirilmemesi kararlaştırılmıştır. 

 Telefónica Almanya, BNetzA'dan IP arayüzüne dayanan mobil ara bağlantı 

referans teklifini onaylamasını istemiştir.  

 İngiliz elektronik haberleşme düzenleyici kurumu OFCOM, genişbant internet 

hizmeti abonelerine, sunulan hizmet ile ilgili daha detaylı verilmesi konusunda 

bir düzenleme yayımlamıştır.  

 OFCOM, yapılacak olan 2,3 GHz ve 3,4 GHz spektrum ihalesi konusunda bir 

rehber yayımlamış olup ihale ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. 

 OFCOM, mobil telefonlar ile baz istasyonu arasındaki sinyalleri güçlendirerek 

sinyalin zayıf olduğu yerlerde iletişim kurulmasını sağlayan mobil 

tekrarlayıcıların (repeater) kullanımını, yaptığı düzenleme ile belirli koşullarda 

lisans alımından muaf tutmuştur.  

 Fransız elektronik haberleşme düzenleyici kurumu ARCEP, 2,6 GHz’deki 

bandının (2575 - 2615 MHz arası 40 Mhz) telsiz (PMR) hizmetlerinin 4G’ye 

geçişi konusunda bilgilendirme raporu yayımlamıştır. 

 ARCEP, 2017 sonu itibarı ile sabit genişbanta ilişkin abonelik ve altyapı 

bilgilerini yayımlamıştır. 

 Hollanda telekomünikasyon şirketi KPN, ABD merkezli toptancı iştiraki iBasis'i, 

telekomünikasyon ve dijital pazarda faaliyet gösteren Tofane Global'e 

açıklanmamış bir fiyatla, yasal onaylara tabi olarak satmak için anlaşma 

sağlamıştır. 

 İtalya telekomünikasyon düzenleyici kurumu AGCOM, internete erişim 

konusunda son kullanıcıların tercih ettikleri terminal ekipmanları netleştirecek 

kamuoyu görüşü alma süreci başlatmıştır. 

 AGCOM, kamu iletişiminde fiber kullanımına ilişkin olarak farklı tipte genişbant 

şebeke altyapılarının teknik şartları ve tanımları konusunda kamuoyu görüşü 

alma süreci başlatmıştır. 

 İsveç düzenleyici kurumu PTS yayımladığı spektrum yönetimi planı ile, 

spektrum stratejisiyle uyumlu olarak, radyo spektrumunun kullanımında güncel 

değişikliklerin yapılmasına imkan sağlanmasını amaçlanmıştır.   
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 Finlandiya düzenleyici kurumu FICORA, iletişim piyasalarını denetleme, bilgi 

güvenliği ve operasyonel güvenilirliği teşvik etme ve düzenlemeler yoluyla 

iletişim piyasasının işleyişini güvence altına alacak çalışmalarını 

sürdürmektedir.  

 Finlandiya’da 2017 Mobil Veri Kullanımı Raporu yayımlanmıştır. 2017 yılında 

toplam abone sayısı, 9,5 milyon olmuştur. 

 FICORA, Finlandiya genişbant piyasasını analiz etmiş ve 21 telekomünikasyon 

işletmecisi ile ilgili etkin piyasa gücü hakkında değerlendirmeler 

gerçekleştirmiştir. 

 Telekomünikasyon Operatörü Orange, İspanya'da 5G hizmetlerinin gelecekteki 

dağıtımı için 40 MHz'de 3.5 GHz'lik spektrumun kullanılmasını planladıklarını 

açıklamıştır. 

 ABD’nin önde gelen mobil işletmecilerinden biri olan Verizon firması ABD 

düzenleyici otoritesi FCC’den, Florida’da yer alan iki bölgede vatandaşların 

genişbant kablosuz hizmetlerinden yararlanması için ücretsiz olarak tahsis 

edilmiş olan 3,5 GHz bandında test ve deneme yapmak için izin talep etmiştir.  

 FCC 28 GHz mmWave lisansları için 14 Kasım 2018’de bir ihale düzenlemeyi 

planlarken, 24 GHz bandındaki ihale süreçlerini de gerçekleştirmek yönünde 

hazırlıklara başlamıştır.  

 T-Mobile US, Las Vegas’ta ana tedarikçileri olan Nokia ve Ericsson tarafından 

sağlanan ekipmanlarla gerçekleştirdiği 3550 MHz - 3700 MHz (3,5 GHz) 

testlerinin sonuçlarından çok memnun olup, söz konusu testlere gelecekte de 

devam etmeyi istemektedir.  

 OECD tarafından 2018 yılı Mart Ayında “Sayısal Çağda Kadınların 

Güçlendirilmesi” konulu bir rapor yayımlanmıştır. Bu rapor, 2018 yılında 

Arjantin’de sayısal ekonomiye kadınların adil katılımını teşvik etmek amacıyla 

alınması gereken politika tedbirleri konusunda “Sayısal Cinsiyet Uçurumu” 

konulu OECD raporunun, ilk bulgularını özetlemektedir. 

 GSMA Intelligence “ABD’de 5G Çağı” isimli araştırma raporunu yayımlamıştır.  

 BEREC, 7 Mart 2018 tarihinde Bratislava’da 5G ve Nesnelerin İnterneti 

kapsamında güvenlik ile 5G’nin yeni hizmetlerin geliştirilmesine olan etkilerini 

tartışmak için bir iç çalıştay düzenlemiştir. 
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 BEREC, 14 Mart 2018 tarihinde Brüksel’de Avrupa elektronik haberleşme 

pazarı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştir.   

 Avrupa'da genişbant hizmetlerinin haritalandırılması üzerine paydaşlarla 

istişare çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

 Avrupa Komisyonu, 5G Altyapı Derneği ile birlikte başlattığı 5G (5G PPP) 

üzerinde bir Kamu Özel Ortaklığı kapsamında yeni nesil genişbant altyapısı 

üzerine çalışmalarını yürütmektedir.  
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1. ÖRNEK ÜLKELERDEKİ DÜZENLEYİCİ GELİŞMELER 

 

 

ALMANYA 

 

1.Almanya’nın AOSM Yöntemi Hakkında Avrupa Komisyonu’nun Yorumu 

 

Alman elektronik haberleşme sektörü düzenleyici kurumu BNetzA, 8 Mart 2018 

tarihinde Düzey 2 Veri Akış Erişimi (Layer 2 Bitstream Access, L2-BSA) fiyatları için 

karar almıştır1. Söz konusu karar ile, ilgili fiyatların önümüzdeki birkaç yıl aynı kalarak 

değiştirilmemesi kararlaştırılmıştır. Ancak Avrupa Komisyonu, BNetzA’nın bu taslak 

kararını ayrıntılı olarak sorgulamıştır. Komisyon özellikle, BNetzA’nın fiyatları LRIC +% 

15 seviyesinde ayarlama yönündeki yaklaşımını eleştirmiştir. BNetzA ise son kararında 

% 15'lik oranın makul olduğunu, Alman mahkemelerinin rekabet hukuku kararlarını göz 

önünde bulundurarak savunmuştur. Onaylanan fiyatlar, BNetzA’nın 2017 yılı Aralık 

ayındaki karar taslağıyla tamamen aynıdır. 

 

Avrupa Komisyonu’nun bir diğer eleştirisi de BNetzA'nın ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyetini (AOSM) hesaplarken üssel düzleştirme (exponential smoothing) yöntemini 

kullanmasıdır. BNetzA, 2011 yılından bu yana tüm sabit ve mobil fiyat düzenleme 

kararlarında AOSM'yi hesaplamak için üssel düzleştirme yöntemini kullanmıştır. Ancak 

bu kez Avrupa Komisyonu üssel düzleştirme kullanılması konusuna sıcak bakmadığını 

ortaya koymuştur. Almanya’nın üssel düzleştirme yöntemi, bu yıla ait AOSM (a = 0,3 

ağırlık) ile bir önceki yıla ait düzleştirilmiş AOSM’nin (1-a = 0.7'lik bir ağırlığa sahip) 

ağırlık ortalamasıdır. Böylece bu yöntem, önceki yılların tüm mevcut sonuçları dikkate 

almakla birlikte daha güncel veriler daha büyük bir ağırlığa sahiptir: cari yıl %30, bir 

önceki yıl %21, daha önceki yıl %14,7, %10,3, %7,2 vb. Yöntemin altında yatan fikir, 

BNetzA'nın birkaç yıl boyunca değişmeden kullanılabilecek ve finansal olarak çalkantılı 

zamanlarda bile istikrarlı bir ekonomik ortam sağlayan istikrarlı bir prosedür kullanmak 

istemesidir. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’nun, faiz oranlarının düştüğü 

zamanlarında düzleştirilmiş AOSM’nin cari yıldaki AOSM’den geride kalmasında ve bu 

nedenle orijinal sonuçtan daha yüksek olmasını olumlu karşılamadığı görülmektedir. 

                                              

1 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.cullen-international.com adresinden ulaşılabilmektedir. 
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Mevcut kararda gerçek vergi öncesi AOSM, düzleştirmeden önce% 4,17 ve 

düzleştirmeden sonra% 5,2'dir.  

 

Avrupa Komisyonu’na göre, belirli AOSM parametrelerini tahmin etmek için alınan 

uzun ortalama süreleri (risksiz oran için 10 yıl veya beta için beş yıl gibi), gözlemlenen 

salınımların sonuçlardaki etkisini azaltmak için yeterli olmalıdır. BNetzA nihai kararında 

AOSM yönteminin, özellikle özkaynak oranı, borç oranı ve risk primi olmak üzere çeşitli 

parametrelerin ortalaması olmadığını belirtmiştir. Bu parametreler önemli ölçüde 

dalgalanmaktadır. Düzleştirme olmadan, düzenlenmiş fiyatların borsaların anlık 

durumlarına ve teşebbüslerin bilançolarına (hisse senedi ve borç oranı) bağlı olması 

riski doğacaktır. Ayrıca BNetzA, düzleştirilmiş fiyatların üzerindeki düzeltmenin 

etkisinin mevcut durumda minimal olduğunu ifade etmektedir. Örneğin, L2-BSA VDSL 

50 Mbit/sn için aylık kira ücreti düzleştirme yapmadan 15,49 Avro olurken BNetzA’nın 

onayladığı düzleştirilmiş aylık kira ücreti sadece % 1,2 daha yüksek olup 15,67 

Avrodur. 

 

2.Telefónica Almanya’nın, IP'ye Dayalı Mobil Arabağlantısı 

 

Telefónica Almanya, BNetzA'dan IP arayüzüne dayanan mobil ara bağlantı referans 

teklifini onaylamasını istemiştir2. Sabit ses hizmetlerinin IP arabağlantısı oldukça 

yaygın olsa da, mobil hizmetlerin arabağlantısı büyük ölçüde geleneksel teknolojiye 

dayanmaktadır. Telefónica, IP arabağlantısı sunan ilk Alman mobil şebeke işletmecisi 

olacaktır. BNetzA’da herhangi bir değişiklik yapmadan referans teklifi onaylama 

görüşündedir. Bununla birlikte, bu türden ilk referans teklif olduğundan BNetzA söz 

konusu teklif konusunda Avrupa Komisyonu ve diğer ulusal düzenleyici kurumlara 

bildirimde bulunacak olup aynı zamanda taslak kararını kamuoyu görüşüne de 

açacaktır. Taslak referans teklif, Telefónica’nın mobil ara bağlantı için mevcut referans 

teklifine dayanmaktadır. Ayrıca, eski E-Plus'ın mobil şebekesi ile ara bağlantı için de 

kullanılabilmektedir. Telefónica, Almanya’nın beş şehrinde ara bağlantı sunmaktadır. 

Arabağlantı ortakları iki farklı ara bağlantı noktası seçmeli ve her birine 10 Gbit/sn 

bağlantıyla bağlanmalıdır. BNetzA’nın taslak kararı, referans teklifini ayrıntılı olarak 

analiz etmemektedir. Taslakta yalnızca, sakıncalı bir şey olmadığını söylemektedir. 

                                              

2 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.cullen-international.com adresinden ulaşılabilmektedir. 
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BNetzA'nın referans teklifte ayrıntılı bir şekilde analiz ettiği tek kısım bazı ülkeleri 

aramalar için mobil sonlandırmanın reddedilmesiyle ilgilidir. Diğer Avrupa ulusal 

düzenleyici kurumlarının çoğu, operatörlerin AB’den kaynaklanmayan tüm çağrılar için 

düzenlenmemiş mobil sonlandırma ücretlerini uygulayabilmelerine olanak 

sağlamaktadır. BNetzA diğer düzenleyicilerin aksine herhangi bir fiyat ayrımcılığına 

izin vermemektedir. Ancak, Alman işletmecileri, BNetzA'nın onayına tabi olarak, belirli 

AB dışı ülkelerinden kaynaklanan çağrıları sonlandırmayı reddetme hakkına 

sahiptirler. 

 

 

 

İNGİLTERE 

 

1.Genişbant Abonelerinin Detaylı Bilgilendirilmesi Düzenlemesi 

 

İngiliz elektronik haberleşme düzenleyici kurumu OFCOM, genişbant internet hizmeti 

abonelerine yönelik olarak, sunulan hizmetle ilgili daha detaylı verilmesi konusunda bir 

düzenleme yayımlamıştır. Düzenlemenin amacı, abonelere gerçek olamayan hızların 

vaat edilmesinin önlenmesi ve abonelerin vaat edilen hızın elde edilememesi nedeniyle 

zarara uğramaması olarak ifade edilmektedir. Düzenlemeye göre, yoğun zamanları da 

kapsayacak şekilde abonelere bir hız garantisi verilecek ve asgari taahhüt edilen hızın 

altına düşülmesi halinde operatör bir ay içinde ya bu durumu düzeltecek ya da abone 

sözleşmesini herhangi bir ceza ödemeden sonlandırabilecektir. İnternetle birlikte TV 

veya telefon hizmeti de aynı sözleşme ile alınıyorsa, abone tüm hizmetlerin alımını 

sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Hâlihazırda operatörlere düşük hızlı hizmeti 

düzeltme için tanımlanmış bir süre bulunmamaktaydı. Düzenleme 1 Mart 2019’dan 

itibaren yapılacak sözleşmelerde geçerli olacaktır3. 

 

 

                                              

3 Düzenlemenin ayrıntılarına https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/better-
information-broadband-speeds bağlantısından ulaşılabilmektedir.  

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/better-information-broadband-speeds
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/better-information-broadband-speeds
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2.Yapılacak Spektrum İhalesi Rehberi 

 

OFCOM, yapılacak olan 2,3 GHz ve 3,4 GHz spektrum ihalesi konusunda bir rehber 

yayımlamış olup ihale ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Dokümana göre, 2,3 GHz 

bandında 40 MHz ve 3,4 GHz bandında 150 MHz olmak üzere toplam 190 MHz’lik 

spektrum ihale edilecek olup, geçen ay yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde 

Airspan Spectrum, EE, Hutchison 3G, Telefonica ve Vodafone şirketleri ihaleye 

katılacaktır. İhale iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada 2,3 GHz’deki her 10 MHz’lik 

bölüm için asgari değer 10 milyon £, 3,4 GHz’deki her 5 MHz lik bölüm için asgari değer 

1 milyon £ olmak üzere ihale yapılarak frekans adedinin üzerinde teklif gelmesi halinde, 

OFCOM’un belirleyeceği yeni daha yüksek bedel üzerinden aynı şekilde ihale devam 

ettirilecektir. İkinci aşamada ise kazanılan frekansın bant içindeki yerinin belirlenmesi 

için ihale yapılacaktır. İhale turlarının birkaç hafta sürmesi beklenmektedir4.  

 

3. Mobil Tekrarlayıcılar Lisans Düzenlemesi 

 

OFCOM, mobil telefonlar ile baz istasyonu arasındaki sinyalleri güçlendirerek sinyalin 

zayıf olduğu yerlerde iletişim kurulmasını sağlayan mobil tekrarlayıcıların (repeater) 

kullanımını, yaptığı düzenleme ile belirli koşullarda lisans alımından muaf tutmuştur. 

Bina içi ve araç içi tekrarlayıcıların 12 Nisan 2018’den itibaren lisanstan muaf 

olabilmesi öngörülmekle birlikte, mevcut cihazların OFCOM’un düzenlemede 

öngördüğü kriterleri karşılamadığı belirtilmektedir5. 

  

 

 

 

 

                                              

4 İhale rehberine https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/spectrum-auction-
guide bağlantısından ulaşılabilmektedir. 
5 Haberin detaylarına https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/new-
regulations-to-allow-use-of-mobile-phone-repeaters bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/spectrum-auction-guide
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/spectrum-auction-guide
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/new-regulations-to-allow-use-of-mobile-phone-repeaters
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/new-regulations-to-allow-use-of-mobile-phone-repeaters
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FRANSA 

 

 

1.Frekans Tahsisi İçin Bilgilendirme Raporu 

 

Fransız elektronik haberleşme düzenleyici kurumu ARCEP, 2,6 GHz’deki bandının 

(2575 - 2615 MHz arası 40 Mhz) telsiz (PMR) hizmetlerinin 4G’ye geçişi konusunda 

bilgilendirme raporu yayımlamıştır6. Raporda, yapılması planlanan tahsisin amacının 

2G standartlarındaki PMR hizmetinin 4G standartlarına çıkarılması olduğu 

belirtilmektedir. 

 

2.Sabit Genişbant İstatikleri Raporu 

 

ARCEP, 2017 sonu itibarı ile sabit genişbanta ilişkin abonelik ve altyapı bilgilerini 

yayımlamıştır. Rapora göre7,  

 2017 sonunda, “çok hızlı genişband internet (>30 Mbit/s)” hizmeti alanların 

sayısı yıllık 1,5 milyon artışla 7 milyon olmuştur. Buradaki artışta ana pay yıllık 

1,1 milyon artarak 3,3 milyona ulaşan “Eve kadar fiber” abonelerindedir.  

 Toplam sabit genişbant abone sayısı 765 bin artarak 28,4 milyona ulaşmış ve 

yıllık artış %2,8 olmuştur.  

 Yılsonu itibarı ile Fransa’da fiberin ulaştığı hane sayısı yıllık %34 artışla 10,4 

milyona ulaşmıştır. 

 

 

                                              

6 Haberin detaylarına 
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&L=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1[uid]=213
0&tx_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualit
e_pi1[backID]=26&cHash=c3a6636e5cdd699bafe326248f24fc72 adresinden ulaşılabilmektedir. 
7 Haberin detaylarına 
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1[uid]=2132&tx_
gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1
[backID]=26&cHash=8d51e3c93325fb1ec1e12b1b0de3d528&L=1 adresinden erişilebilmektedir. 

https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&L=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2130&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=c3a6636e5cdd699bafe326248f24fc72
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&L=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2130&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=c3a6636e5cdd699bafe326248f24fc72
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&L=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2130&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=c3a6636e5cdd699bafe326248f24fc72
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2132&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=8d51e3c93325fb1ec1e12b1b0de3d528&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2132&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=8d51e3c93325fb1ec1e12b1b0de3d528&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2132&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=8d51e3c93325fb1ec1e12b1b0de3d528&L=1
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HOLLANDA 

 

İbasis’in Tofane Global’e Satışı 

Hollanda telekomünikasyon şirketi KPN, ABD merkezli toptancı iştiraki iBasis'i, 

telekomünikasyon ve dijital pazarda faaliyet gösteren Tofane Global'e açıklanmamış 

bir fiyatla, yasal onaylara tabi olarak satmak için anlaşma sağlamıştır8.  

iBasis, dünyanın en büyük sabit ve mobil operatörlerinin birçoğu için kapsamlı bir 

uluslararası toptan ses sonlandırma ve veri hizmetleri sunmaktadır. 2017 yılında 

iBasis, gelirlerde 705 milyon Avro (875 milyon ABD Doları), FAVÖK'te ise 24 milyon 

Avro’luk bir rakam elde etmiştir ve 16 ülkede 280 çalışanı bulunmaktadır. İşlemin 

tamamlanmasından sonra iBasis, KPN'ye uluslararası ses sonlandırma ve veri 

hizmetleri sunmaya devam edecektir. 

 

 

İTALYA 

 

1. Terminal Ekipmanı ve Ücretsiz İnternet Kutuları Seçimi  

 

İtalya telekomünikasyon düzenleyici kurumu AGCOM, internete erişim konusunda son 

kullanıcıların tercih ettikleri terminal ekipmanları netleştirecek kamuoyu görüşü alma 

süreci başlatmıştır. Kamuoyu görüşü alma süreci aşağıdaki konuları açıklığa 

kavuşturmayı amaçlamaktadır: 

 

 Hangi ürün ve hizmetlerin terminal ekipmanı kapsamında olduğu, 

                                              

8 Konuya ilişkin detaylı bilgiye 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/08/kpn-sells-ibasis-to-tofane-
global/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/08/kpn-sells-ibasis-to-tofane-global/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/08/kpn-sells-ibasis-to-tofane-global/
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 Son kullanıcılara, terminal ekipmanı seçme özgürlüğü verilmesi ile ürünlerin 

karmaşıklığı ve teknolojik yenilikler açısından hangi problemlerle 

karşılaşılabileceği, 

 İnternete ve kamu telekomünikasyon şebekelerine erişimde hizmetlerin 

serbestliğini ve kalitesini garanti altına almak için düzenleyici bir müdahalenin 

uygun olup olmayacağı. 

 

Bazı işletmeciler, şebeke altyapısının gerekli unsurlarını oluşturduğunu ve şebekenin 

güvenliği ve bütünlüğü nedeniyle son kullanıcıların seçme özgürlüğüne tabi olmaması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Müşteriler açısından bir telekom işletmecisi tarafından 

sağlanan bir modemi kullanmanın avantajları arasında kurulum, destek ve yardım 

hizmetleri gibi zorunluluklar bulunmaktadır.  

 

Telekom Tek Pazar Yönetmeliği'nin 3.1 ve 3.2’nci Maddeleri, son kullanıcıların 

seçtikleri terminal ekipmanlarını kullanma özgürlüğü de dâhil olmak üzere, açık internet 

erişimi ile ilgili tedbirleri açıklamaktadır. Yönetmeliğe göre, internet servis sağlayıcıları 

(ISS'ler) terminal ekipman konusunda kısıtlama getirmemelidir.9 

 

2. Kamu İletişiminde Fiber Kullanımına İlişkin Kamuoyu Görüşü Alınması 

  

AGCOM, farklı tipte genişbant şebeke altyapılarının teknik şartları ve tanımları 

konusunda 25 Mart 2018 tarihinde tamamlanan bir kamuoyu görüşü alma süreci 

başlatmıştır. Süreç, telekom işletmecilerinin müşterilere sağlaması gereken şeffaflık 

gereksinimlerini ele almayı amaçlamaktadır. 

 

İtalyan Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 71.1. maddesine göre, telekom işletmeciler 

müşterilerine hizmetlerini sunmak için kullandıkları fiziksel altyapıya ilişkin şeffaf bilgi 

sunmalıdır. Mevzuat özellikle, AGCOM'un farklı türdeki şebeke altyapılarının teknik 

özelliklerini açıklamasını ve tanımlarını sağlamasını gerektirmektedir. 

 

                                              

9 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.cullen-
international.com/product/documents/B5TEEU20180002 adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

http://www.cullen-international.com/product/documents/B5TEEU20180001
http://www.cullen-international.com/product/documents/B5TEEU20180001
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AGCOM, beş farklı internet erişim teknolojisini ve işletmecilerin iletişimlerinde 

kullanmaları gereken sembolleri tanımlamıştır: 

 Eve kadar fiber (Fibre to the home, FTTH yeşil sembol “FF”): Fiber bir evin içine 

kadar ulaşır. 

 Binaya kadar fiber (Fibre to the building, FTTB mavi sembol “F”): Fiber, bireysel 

yaşam alanı bakır döşeli bir binanın sınırına ulaşır. 

 Düğüme kadar fiber (Fibre to the node, FTTN-C sarı sembol “RF”): Fiber, bir bakır 

şebeke ile bir sokak dolabında birleşir. 

 Santrala kadar fiber (Fibre to the Exchange, FTTE kırmızı sembol “R”): Yerel 

santral noktasına kadar fiber ve yerel santraldan eve kadar bakır bulunmaktadır. 

 Sabit kablosuz erişim (Fixed wireless Access, FWA mor sembol “W”): Fiber bir baz 

istasyonuna ulaşır, ev sabit kablosuz erişim cihazları ve ekipmanları ile baz 

istasyonuna bağlanır. 

 

Şekil: Herkese Açık Kullanım İçin Fiber  

 

 

Bu sürecin tamamlanmasından sonra AGCOM tarafından belirlenen teknik tanımlara, 

terminolojiye ve sembollere uymayanlar, İtalyan Tüketici Yasasına göre haksız bir ticari 

uygulama olarak sınıflandırılacaktır.10 

                                              

10 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.cullen-
international.com/product/documents/B5TEEU20180002 adresinden ulaşılabilmektedir. 

http://www.cullen-international.com/product/documents/B5TEEU20180001
http://www.cullen-international.com/product/documents/B5TEEU20180001
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İSVEÇ 

 

Spektrum Yönetim Planı 

 

İsveç düzenleyici kurumu PTS yayımladığı spektrum yönetim planı ile, spektrum 

stratejisiyle uyumlu olarak, radyo spektrumunun kullanımında güncel değişiklikler in 

yapılmasına imkan sağlanmasını amaçlanmıştır.  Plan ile PTS, radyo spektrumunun 

gelecek yıllarda nasıl atanabileceği ve kullanılabileceği konusundaki beklentilerini de 

iletmektedir. Yönetim planının amacı radyo spektrumunun kullanımında yüksek 

şeffaflık sağlamak ve böylece piyasa oyuncularına yatırımlarını daha iyi tahmin 

edebilmelerine fırsat oluşturmaktadır11. 

  

Önümüzdeki yıllarda lisans planlamaları şöyledir: 

 

• 700 MHz bant – 2018 4.çeyreği için,  

• 1.5 GHz bant - 2019 veya daha sonrası için,  

• 2.3 GHz bant - 2019 veya üstü için,  

• 3.4-3.8 GHz bant - 2019 veya daha sonra için, 

• 2.6 GHz bant - 2021 veya daha sonrası için.   

 

Kasım 2019'da ITU Dünya Radyo Konferansı'nda (WRC-19), bir dizi frekans bandı, 

yeni radyo hizmetleri için olası tahsisat veya tanımlamalar yapılacaktır. PTS, WRC-19 

için hazırlık çalışmalarına katılmakta olup spektrum yönetim planını buna göre 

değiştirecektir. Avrupa Komisyonu ayrıca ülke üyeleri arasında frekans kullanımının 

uyumlaştırılmasına da karar vermektedir. Hâlihazırda PTS, diğer düzenlemelerin yanı 

sıra, kısa mesafe cihazları (SRD), amatör radyo ve mobil uydu sistemleri için 

önümüzdeki yönetmeliklere dâhil olmak üzere çeşitli frekans bantlarında yeni lisans 

muafiyetleri üzerinde çalışmaktadır. PTS, yönetim planını düzenli olarak güncellemeyi 

ve yayınlamayı amaçlamaktadır. 

 

                                              

11 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.pts.se/en/news/radio/2018/pts-orientation-plan-for-
spectrum-management/ adresinden ulaşılabilmektedir. 
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FİNLANDİYA 

 

1.FICARO’nun Çalışmaları 

 

Finlandiya düzenleyici kurumu FICORA, iletişim piyasalarını denetlemekte, toplumda 

bilgi güvenliği ve operasyonel güvenilirliği teşvik etmekte ve yön lendirme ve 

düzenleme yoluyla iletişim piyasasının işleyişini güvence altına almaktadır. FICORA, 

deneme amaçlı test lisansları vererek geleceğin iletişim hizmetlerini desteklemektedir. 

 

2017 yılı genişbant, telefon ve sabit TV hizmetlerinde geçmiş eğilimlerin devam ettiğini 

göstermiştir. Hızlı genişbant hizmetlerinin kullanımı, daha yavaş veri aktarımı 

hizmetleri ile geleneksel ses ve mesajlaşma hizmetlerinin zararına olacak şekilde hızla 

artmaya devam etmiştir. Yeni AB dolaşım mevzuatı 2017 yılı haziran ayı ortasında 

yürürlüğe girmiş ve Avrupa'daki mobil kullanım ücretlerini önemli ölçüde düşürmüştür. 

 

Yüksek hızlı fiber bağlantılar, bölgelerin canlılığını arttırmakta, günümüzde ve 

gelecekte sayısal hizmetlere eşit erişimi desteklemektedir. FICORA'nın fiber şebeke 

yayılımını geliştirme çabaları, ortak şebeke kurulmasını teşvik etmeyi ve genişbant 

yardımı sağlamayı içermektedir. 

 

FICORA’nın genişbant yardım projesi, şu anda 30.000’den fazla abonesi bulunan ve 

83.000'den fazla haneye yüksek hızlı fiber genişbant sunan 20.000 kilometreden fazla 

fiber optik şebekenin kurulumunu mümkün kılmıştır. Bu kapasite, Finlandiya'daki 

hanelerin tüm genişbant kapsamasının 1/3'üdür. FİCORA tarafından şimdiye kadar 

genişbant yardımı kapsamında 33,9 milyon avro ödenmiştir ve 24 milyon avro daha 

mevcuttur. Hızlı genişbant projesi, fiber şebekesini Finlandiya'daki en kalabalık 

nüfusun yaşadığı merkezlere odaklanan ticari inşaat projelerinin kapsamında olmayan 

alanlara genişletmeyi başarmıştır.  

 

Finlandiya, gelecek nesil kablosuz genişbant 5G teknolojisinin geliştirilmesinde ve 

kullanılmasında dünya liderlerinden biri olma iddiasındadır. 5G teknolojisini 

uluslararası ölçekte uyumlu hale getirmek için çalışmalar devam etmektedir ve 5G 
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hizmeti 2020'den itibaren yaygın olarak sunulacaktır. FICORA 5G denemeleri için 

esnek bir şekilde telsiz lisansları vererek deneme ve test yapmayı desteklemektedir. 

5G, sayısallaşmanın ardındaki itici güçlerden biridir, çünkü çeşitli sektörlerdeki farklı 

kablosuz iletişim kullanıcı gruplarının gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

 

Giderek daha fazla yeni sayısal hizmet ortaya çıktıkça, güvenilir ve doğrulanmış 

konumlandırma ve zaman verileri çok önemli hale gelmektedir. FICORA Finlandiya'da 

Kamu Düzenlemeli Hizmet yetkilisi olarak atanmıştır ve işlemleri başlatmak için aktif 

ortak uluslararası çabalar gösterilmiştir. 

 

Karasal televizyon şebekesindeki frekans değişiklikleri, 1 Şubat 2017'de 700 MHz 

frekans bandında kablosuz genişbantın etkinleştirilmesine izin vermiştir. Bu frekans 

değişiklikleri, sayısal televizyon çağında tüketicileri etkileyen en önemli şebeke 

değişikliğini ifade etmektedir. FICORA, yayın alış bilgileri ve ayarlama talimatları sunan 

bir danışmanlık hizmeti oluşturmuştur. 

 

FICORA, sürekli olarak bilgi güvenliği olayları, trafik acil yardım hizmetinde telsiz 

enterferansı ve iletişim şebekeleri ve hizmetlerinde uzun süren ciddi arızalarla 

uğraşmaktadır. FICORA kapsamında faaliyet gösteren Ulusal Siber Güvenlik Merkezi 

siber güvenliğin durumsal farkındalığını, kamu otoriteleri ve şirketler arasındaki 

işbirliğini ve iletişim ağlarının operasyonel güvenilirliği konusunu geliştirmek için etkin 

adımlar atmaktadır.12 

 

2. Finlandiya’da 2017 Mobil Veri Kullanımı Raporu 

 

Finlandiya’da 2017 Mobil Veri Kullanımı Raporu yayımlanmıştır. 2017 yılında toplam 

abone sayısı, 9,5 milyon olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle bu abonelerin üçte ikisi 

mobil abonelikleri (ses ve veri) ve beşte biri mobil genişbant abonelikleridir (yalnızca 

veri). Aboneliklerin sadece yaklaşık % 10'u, veri aktarım hizmeti içermeyen yalnızca 

ses hizmeti sunan aboneliklerden oluşmaktadır. 

 

                                              

12 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/ficora-
securingreliableandeasy communications.html  adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/ficora-securingreliableandeasy%20communications.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/ficora-securingreliableandeasy%20communications.html
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2017 yılının ikinci yarısında, mobil şebekedeki ortalama mobil veri tüketimi, 

Finlandiya’lı başına yaklaşık 26 gigabayt olmuştur. Ses ve veri aboneleri ayda 10 GB 

veri kullanılırken, yalnızca veri hizmeti alan aboneler ortalama yaklaşık 37 GB veri 

kullanılmıştır. 2017 yılı sonunda satılan tüm mobil aboneliklerin yaklaşık 111.000'i, 300 

Mbps veya daha yüksek bir veri aktarım hızına sahip olmuştur. Satışlar, orta 

kategorilerde azalırken, hem azami 10 Mbps hem de 100 Mbps veya üstü kategorilerde 

artmıştır. 2017 yılının ikinci yarısında veri aktarımı, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 

% 40'ın üzerinde bir büyüme kaydetmiştir.  

 

Mobil çağrı ve kısa mesaj büyüklükleri birkaç yıldan beridir azalmaktadır ve bu eğilim 

2017 yılının ikinci yarısında da devam etmiştir. Konuşma dakikalarının miktarı % 1, 

metin mesajlarının sayısı %13 oranında azalmıştır.13 

 

3. Fiber Ücretlerinde Düşüş  

 

FICORA, Finlandiya genişbant piyasasını analiz etmiş ve 21 telekomünikasyon 

işletmecisi ile ilgili etkin piyasa gücü hakkında değerlendirmeler gerçekleştirmiştir. 

FICORA, DNA, Elisa ve Telia’nın fiber yerel döngülerine üç yıllık fiyat sınırlamaları 

uygulamıştır. Bu durum, işletmecilerin rakip işletmecilere uyguladığı toptan satış 

fiyatını % 28 ile % 80 oranında düşürecektir. DNA, Elisa ve Telia Finlandiya yerel ağ 

pazarının % 90'ını ellerinde tutmaktadırlar. Yapılan açıklamada, bu işletmecilerin fiber 

ücretlerinin öncül bir düzenleme ile düşürülmesinin, en fazla piyasaya ve topluma 

fayda sağlayacağı belirtilmiştir. 

 

Etkin piyasa gücüne sahip olan şirketlerin, diğer telekomünikasyon şirketlerine ayrımcı 

olmayan ve şeffaf bir şekilde düzenlenmiş toptan ürünler sağlamaları gerekmektedir. 

Zorunlu tutulan yükümlülükler mevcut şebekelerin etkin kullanımını teşvik edecektir. 

 

FICORA ayrıca bakır yerel döngüler hakkındaki düzenlemeyi de düzene sokacaktır. 

FICORA’nın düzenlemeye ilişkin bir diğer gerekçesi, şirketlerin kendi yerel 

                                              

13 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/mobiledatausagemuchhigherin 
mobilebroadbandsubscriptionsthanvoicesubscriptions.html  adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/mobiledatausagemuchhigherin%20mobilebroadbandsubscriptionsthanvoicesubscriptions.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/mobiledatausagemuchhigherin%20mobilebroadbandsubscriptionsthanvoicesubscriptions.html


18 / 30 

 

düzenlemeleriyle yakın gelecekte bakır yerel döngü fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt 

etmeleridir.  

 

Zorunlu tutulan yükümlülüklerin amacı, genişbant piyasasında rekabetçi fırsatları 

artırmaktır. Rekabetçi baskı, yatırımın temel teşvik edici etkenlerinden biridir. Bu 

konuyla ilgili FICORA yöneticisi yaptığı açıklamada, “Rekabetin teşvik edilmesinin, her 

şeyden önce seçim özgürlüğünün teşvik edilmesi ve şirketlere ve vatandaşlara makul 

fiyatlı genişbant hizmetlerinin sunulması demek olduğunu” ifade etmiştir.14 

 

 

İSPANYA 

 

5G için 3.5GHz Bandının Kullanımı 

Telekomünikasyon Operatörü Orange, İspanya'da 5G hizmetlerinin gelecekteki 

dağıtımı için 40 MHz'de 3.5 GHz'lik spektrumun kullanılmasını planladıklarını 

açıklamıştır15. Şirket, şu anda 2019'da ticari 5G hizmetlerinin başlatılacağı dört şehri 

seçme sürecinde olduğunu belirtmiştir. 

Orange, 2016 yılı ilk çeyreğinde 3.5GHz spektrumu satın almış ve bir dizi bölgesel 

spektrum bloğu için yaklaşık 20 milyon EUR (24,4 milyon USD) ödemiştir.  

Orange ve Ericsson, Eylül 2017'de Madrid merkezli 5G teknolojisi denemesinde 15 Gb 

/s hızına ulaşmayı başarmışlardır. Testlerde hükümet tarafından verilen 28GHz 

spektrum bloğu kullanılmıştır. Testler aynı zamanda mobil müşterilerin bulunduğu yere 

                                              

14 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/ficoralowersfibrepricesand reducesregulation.html  
adresinden ulaşılabilmektedir. 

15 Konuya ilişkin detaylı bilgiye 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/01/orange-espana-earmarks-
3-5ghz-band-for-5g-eyes-four-city-launch-in-2019/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/ficoralowersfibrepricesand%20reducesregulation.html
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/01/orange-espana-earmarks-3-5ghz-band-for-5g-eyes-four-city-launch-in-2019/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/01/orange-espana-earmarks-3-5ghz-band-for-5g-eyes-four-city-launch-in-2019/
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doğru birden fazla antenden gelen sinyalleri yönlendiren bir sinyal işleme tekniğini 

içermiştir. 

 

 

ABD 

 

1.Verizon’un Florida’da 3,5 GHz Deneme İzni Talebi 

 

ABD’nin önde gelen mobil işletmecilerinden biri olan Verizon firması ABD düzenleyici 

otoritesi FCC’den, Florida’da yer alan iki bölgede vatandaşların genişbant kablosuz 

hizmetlerinden yararlanması için ücretsiz olarak tahsis edilmiş olan 3,5 GHz bandında 

test ve deneme yapmak için izin talep etmiştir.  

 

Alınan bilgiye göre söz konusu işletmeci Boca Raton ve Fort Lauderdale şehirlerinde 

çok sayıda baz istasyonu ve çok sayıda ekipmanla hem bina içi hem de bina dışı testler 

gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Verizon testin başlangıç tarihini 2 Nisan 2018 olarak 

hedeflemiş olup denemelerin 28 Eylül 2018’de sona ermesi planlanmaktadır. İşletmeci 

bu tarihten sonra ne yapacağını testlerin sonuçlarına göre tekrar değerlendireceğ ini 

ifade etmiştir.  

 

ABD elektronik haberleşme piyasasında sadece Verizon değil başka birçok işletmeci 

de 3,5 GHz bandında test ve deneme yapmak için FCC’den izin talep etmektedir. T-

Mobile US Mart ayı başında Las Vegas bölgesinde gerçekleştirmeyi planladığı çok 

sayıda deneme için ayrı ayrı izinler talep etmişken US Cellular ve kablo devlerinin 

ortaklığı olan Charter Communications ile Comcast da 3,5 GHz bandı için izin talep 

eden şirketler arasında görülmektedir.16  

 

 

 

 

                                              

16 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/23/verizon-requests-3-5ghz-
spectrum-trial-in-florida/  adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/23/verizon-requests-3-5ghz-spectrum-trial-in-florida/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/23/verizon-requests-3-5ghz-spectrum-trial-in-florida/
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2.28 GHz mmWave Spektrumu İhalesi  

 

FCC 28 GHz mmWave lisansları için 14 Kasım 2018’de bir ihale düzenlemeyi 

planlarken, 24 GHz bandındaki ihale süreçlerini de gerçekleştirmek yönünde 

hazırlıklara başlamıştır. İlgili otoritenin ajandasında İhale 101 ve İhale 102 olarak 

tanımlanan ihaleler sırasıyla 28 GHz ve 24 GHz ihalelerini ifade etmekte olup FCC’nin 

geçmişten bugüne kadar uygulamış olduğu teamüller değerlendirildiğinde İhale 101 

bitirilmeden İhale 102’nin gerçekleştirilmesi pek mümkün görünmemektedir.  

 

FCC bu iki ihalede 1,55 GHz’lik bir spektrumun tahsise açılacağını ifade etmektedir. 

28 GHz lisansları 425 MHz’lik iki büyük blok halinde satılacak olup, 24 GHz lisansları 

100 MHz’lik yedi adet küçük bloğa ayrılacaktır.  

 

İhale 5G kablosuz hizmetlerinin hayata geçirilmesini ve nesnelerin interneti sektörünün 

geliştirilmesini temel alarak tasarlanmıştır.17 

 

3.T-Mobile’in US Las Vegas’ta 3,5 Ghz Testleri 

 

T-Mobile US, Las Vegas’ta ana tedarikçileri olan Nokia ve Ericsson tarafından 

sağlanan ekipmanlarla gerçekleştirdiği 3550 MHz - 3700 MHz (3,5 GHz) testlerinin 

sonuçlarından çok memnun olup, söz konusu testlere gelecekte de devam etmeyi 

istemektedir.  

 

İşletmeci söz konusu testler için daha önce FCC’den izin almış olup, bu izin sadece 

Las Vegas bölgesini değil Dallas ve Richardson bölgelerini de kapsamaktadır. Ancak 

bu izin 10 Nisan 2018 tarihinde sona ermektedir. T-Mobile US bu amaçla yeni bir 

başvuru yapmış olup, söz konusu başvuru yine Las Vegas, Dallas ve Richardson 

bölgeleri için 11 Nisan 2018 – 11 Ekim 2018 tarihleri arasındaki yeni bir 6 aylık dönem 

için yapılmıştır.18  

                                              

17 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/29/fcc-seeks-to-auction-
28ghz-mmwave-spectrum-on-14-november/  adresinden ulaşılabilmektedir. 
18 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/20/put-it-all-on-magenta-t-
mobile-us-rolls-the-dice-on-3-5ghz-test-in-las-vegas/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/29/fcc-seeks-to-auction-28ghz-mmwave-spectrum-on-14-november/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/29/fcc-seeks-to-auction-28ghz-mmwave-spectrum-on-14-november/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/20/put-it-all-on-magenta-t-mobile-us-rolls-the-dice-on-3-5ghz-test-in-las-vegas/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/03/20/put-it-all-on-magenta-t-mobile-us-rolls-the-dice-on-3-5ghz-test-in-las-vegas/
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2. ULUSLARARASI KURULUŞLAR/BİRLİKLER 

 

 

OECD 

 

Sayısal Çağda Kadınların Güçlendirilmesi 

 

OECD tarafından 2018 yılı Mart Ayında “Sayısal Çağda Kadınların Güçlendirilmesi” 

konulu bir rapor yayımlanmıştır. Bu rapor, 2018 yılında Arjantin’de sayısal ekonomiye 

kadınların adil katılımını teşvik etmek amacıyla alınması gereken politika tedbirleri 

konusunda “Sayısal Cinsiyet Uçurumu” konulu OECD raporunun, ilk bulgularını 

özetlemektedir. 

 

Sayısal teknolojiler, insanların çalışma ve yaşamının birçok yönünü geliştirmek için 

büyük bir potansiyele sahiptir. 1995 yılında şebekelere bağlanma oranı %4 

seviyesinde iken, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı şebekelere 

bağlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), yeni işlerin ve iş modellerinin ortaya 

çıkmasına ve daha iyi iletişim ve bilgi akışları sağlayarak, firma performansını 

artırmaya yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, bağlantıdaki bu muazzam artış herkes 

tarafından eşit olarak kullanılamamaktadır. Kaynaklardaki farklılıklar ile ülkeler, 

bölgeler, sektörler ve sosyoekonomik gruplar arasında BİT'i etkin bir şekilde kullanma 

ve erişme kabiliyeti, kadınları dünya çapında özellikle dezavantajlı olarak gören bir 

sayısal cinsiyet ayrımına yol açmıştır.  

 

Bugün dünya genelinde, internete bağlanabilen kadın sayısı, internete bağlanabilen 

erkek sayısından 250 milyon daha azdır. Bu durum, özellikle internet penetrasyonu 

konusundaki cinsiyet uçurumu 2013 yılından beri giderek artmakta olduğundan endişe 

vericidir. Ayrıca, bugün bir cep telefonuna sahip olan kadın sayısı erkek sayısından 

200 milyon daha azdır. Sayısal teknolojilere erişimi olmayan kadınların çoğunluğu 

gelişmekte olan ülkelerde iken (örneğin, mobil genişbant erişiminde cinsiyet uçurumu 

Sahra-altı Afrika'da % 45 ve kırsal Asya'nın bazı bölgelerinde % 50'ye kadar 

çıkmaktadır), kullanımdaki uçurumlar OECD ülkelerinde de görülmektedir. Kadınlar 

arasında internet kullanım oranı, İtalya (% -6), Almanya (% -3) gibi ülkelerde erkeklerin 

kullanım oranının altındadır. İnternet kullanımındaki cinsiyet uçurumları, yaşlı 
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nesillerde daha belirgindir ve gelecekte toplumsal cinsiyet uçurumunun azalması 

beklenmektedir. Çünkü teknoloji çevrimiçi erişim maliyetini azaltmaya devam 

etmektedir ve çocukluktan sayısal teknoloji ile büyüyenler geleceğin yetişkinleri 

olacaktır.  

 

Şekil 1. Cep Telefonu Sahipliğinde Bölgelere Göre Cinsiyet Uçurumu  

 

 

Açıklama: m = milyon. 

Kaynak: OECD, GSMA (2015)’den uyarlanmıştır. 

 
Teknolojinin satın alınabilme gücünün yanısıra, sayısal araçların kullanımı 

konusundaki bilgi ve becerilerin eksikliği, dünya çapında sayısal cinsiyet ayrımının 

temel nedenleri arasındadır. İlave olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kırsal 

bölgelerinde, bir cep telefonuna sahip olma ve kullanmada kadınların en önemli 

engelleri arasında sosyokültürel algılamalar olduğu sıklıkla bildirilmektedir. Örneğin, 

Hindistan'da kadınların % 12'si olumsuz sosyal algı nedeniyle, % 8'i ise aile üyeleri 

tarafından kabul görmemesi nedeniyle interneti kullanmamaktadır. Toplumsal-kültürel 

algılar ve önyargılar, cinsiyet ayrımının farklı bir yönünü belirleme de rol oynayabilir. 
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Örneğin, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerde sayısal şirketlerde ve 

BİT alanlarında üst düzey görevlerde kadınlar daha az temsil edilmektedir. Yine, mobil 

iletişim endüstrisinde, dünya genelinde kadınların üst düzey bir liderlik pozisyonuna 

sahip olma oranı erkeklerden % 20 daha azdır ve en büyük 100 girişim firmasında 

yatırım ortaklarının sadece % 8'i kadındır. Ayrıca, BİT endüstrisinde kadınların işten 

çıkış oranı (% 41) erkeklerinkinden (% 17) iki kattan daha fazladır.19 

 

 

 

GSMA 

 

 

ABD’de 5G Çağı Raporu 

 

GSMA Intelligence “ABD’de 5G Çağı” isimli araştırma raporunu yayımlamış olup söz 

konusu raporda dikkat çekilen ana unsurlar aşağıda özetlenmektedir: 

 

 ABD Mobil Endüstrisi Hızla 5G’nin Ticarileşmesine Doğru Yol Almaktadır  

 

ABD 4G’de olduğu gibi 5G hizmetlerini de ticari olarak hayata geçiren ilk ülkelerden 

biri olacaktır. Verizon 5G temelli hizmetleri 2018 yılının ikinci yarısında ABD çapında 3 

ila 5 bölgede sunuyor olmayı planlamaktadır. Mobil 5G konusunda endüstri 

standartlarının oluşması ise 2018 yılının sonuna doğru AT&T ve Verizon’un ortak 

çabalarıyla gerçekleşecektir. Bu dönüşümün coğrafi hedefi ABD çapında yer alan 12 

ana bölgedir. İlk 5G cihazları mobil internet erişim noktaları olacaktır. 5G uyumlu cep 

telefonları ise 2019 yılında hayatımıza girecektir. 2019 yılının sonunda ABD’deki dört 

büyük mobil işletmeci olan AT&T, Sprint, T-Mobile ve Verizon 5G hizmetini sunuyor 

olacaktır ki bu da mobil sektör için çok önemli bir kilometre taşı oluşturacaktır.  

 

 

 

                                              

19 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.oecd.org/internet/empowering-women-in-the-digital-age-
brochure.pdf  adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

http://www.oecd.org/internet/empowering-women-in-the-digital-age-brochure.pdf
http://www.oecd.org/internet/empowering-women-in-the-digital-age-brochure.pdf
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 ABD 5G Hizmetleri İçin Özel Bir Piyasa Oluşturacaktır 

 

ABD özelinde 5G hizmetlerini diğer ülkelerden farklı kılan çok sayıda faktör 

bulunmaktadır. Öncelikle 5G hem ABD hükümeti hem de özel sektör tarafından 

desteklenmektedir. ABD hükümeti 5G için gerekli olan spektrum tahsislerini 

gerçekleştirmeye devam etmekte olup altyapının yaygınlaştırılması için de 

çalışmalarına devam etmektedir. Diğer taraftan özel sektör ve insanlar yeni teknolojileri 

benimsemek için çok hevesli bir yapıya sahiptirler. 4G teknolojileri bağlı müşteri 

kavramından sayısal müşteri kavramına geçişi sağlarken 5G teknolojileri dijital 

müşteriden gerçekliği arttırılmış müşteri kavramına geçişi temin edecektir. 4G ile 

başlayan fiber altyapı yatırımları 5G ile daha da hızlanarak devam edecek olup, ABD 

araştırma, geliştirme, fonlama gibi çoğu konuda rakip ülkelerden daha hızlı ve başarılı 

bir konumdadır. İşte bu özellikleri nedeniyle ABD hem insanlar hem de nesneler için 

5G teknolojileri konusunda öncül bir piyasa oluşturmayı hedeflemektedir.  

 

 ABD’de 5G Şebekesinin Yaygınlaşması Faz Faz Gerçekleşecektir  

 

Başka çok sayıda ülkede olduğu gibi ABD’de de 5G şebekesinin yaygınlaşması bir 

seferde değil faz faz gerçekleştirilecektir. İlk etapta 4G ve 5G teknolojileri ortak bir geçiş 

mimarisi oluşturacak, oluşturulan bu mimari zamanla 5G şebekesine doğru bir 

dönüşüm yaşayacaktır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak 4G ve 5G şebekeleri 

birbirini tamamlar şekilde yıllarca birlikte çalışmaya devam edecektir. İşletmeciler bu 

durumdan ana veri yükünü 4G şebekesinden geçirirken kalan veri yükünü 5G 

şebekesine yönlendirme ve 5G şebekesini daha hızlı hizmet isteyenler için 

özelleştirebilme şeklinde yararlanabileceklerdir. 

 

 ABD’de 5G’nin Ana Mobil Teknoloji Haline Gelmesi 2025 Yılını Bulacaktır  

 

GSMA Intelligence firmasının tahminlerine göre ABD dünyada 5G’ye en hızlı adapte 

olan ülkelerden biri olacaktır. 2023 yılının başlarında 100 milyon kişiye ulaşması 

beklenen 5G aboneleri 2025 yılında çoğunluk haline gelecek ve ABD 2025 yılında 190 

milyondan fazla (mevcut abonelerin yarısından fazlası) 5G bağlantısı ile bu konuda en 
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fazla aboneye sahip ülkelerden biri haline dönüşecektir. İlgili firmanın tahmini 5G 

tabanlı sabit kablosuz abonelerini içermemektedir. 

 

 Gelecekteki Gelişmeler 5G’nin Tam Potansiyelini Kullanabilmek İçin Anahtar Rol 

Üstlenecektir  

 

Detayları bugünden belli olmasa da 5G’nin tam potansiyelini kullanabilmek için etkili 

olacak gelişmeler üç alanda gerçekleşecektir. Bu alanlar sırasıyla spektrum 

kullanımındaki gelişmelerin neler olacağı, altyapının neye ve nereye doğru gelişeceği 

ve 5G’nin ne tür bir ekonomi oluşturacağı sorularının cevabı ile ilişkilidir.20 

 

 

 

BEREC 

 

1.BEREC’in 5G, Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik Konusundaki Çalıştayı 

 

BEREC, 7 Mart 2018 tarihinde Bratislava’da 5G ve Nesnelerin İnterneti kapsamında 

güvenlik ile 5G’nin yeni hizmetlerin geliştirilmesine olan etkilerini tartışmak için bir iç 

çalıştay düzenlemiştir21. Etkinlik boyunca, BEREC’in “5G kurulumunun etkileri ve 

gelecekteki iş modelleri” başlıklı taslak çalışması katılımcılara sunulmuştur. Söz 

konusu taslak belge, 8 Mart'ta yapılacak olan genel kurul toplantısında Düzenleme 

Kurulu tarafından onaylanacak ve daha sonra BEREC internet sitesinde 

yayımlanacaktır. BEREC, önümüzdeki üç yıl için 5G'yi stratejik bir öncelik haline 

getirmiştir. Amaç, Avrupa ölçeğinde çözümlerin 5G'nin erken ve tutarlı uygulanmasının 

faydalarından yararlanmasına yardımcı olmaktır: iç pazarda yenilik, verimlilik ve 

büyüme. 

 

 

                                              

20 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.gsmaintelligence.com/research/2018/03/the-5g-era-in-the-
us/663/ adresinden ulaşılabilmektedir. 
21 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/4800-
berec-organizes-an-internal-workshop-on-5g-iot-and-security adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.gsmaintelligence.com/research/2018/03/the-5g-era-in-the-us/663/
https://www.gsmaintelligence.com/research/2018/03/the-5g-era-in-the-us/663/
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2.BEREC’in Avrupa Elektronik Haberleşme Pazarı Kapsamında Bilgilendirme 

Toplantısı 

 

BEREC Başkanı, 14 Mart 2018 tarihinde Brüksel’de yaptığı bilgilendirme toplantısında 

34. BEREC Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçlarını sunmuştur22. Bu kapsamda, 2018 

için odaklanacakları konular arasında 5G, Uluslararası Dolaşım hakkındaki en son 

veriler ve Şebeke Tarafsızlığı sayılmıştır.  

 

BEREC, önümüzdeki üç yıllık dönemde 5G'yi stratejik bir öncelik haline getirmiştir. Bu 

olgu, BEREC tarafından DotEcon ve Axon firmalarına yaptırılan bir çalışma ile 

vurgulanmaktadır23. BEREC, söz konusu çalışma kapsamında özellikle 5G'nin 

telekomünikasyon piyasasında ve diğer ilgili piyasalarda piyasa yapısına, pazar 

dinamiklerine ve rekabete olan etkilerini ortaya koymak istemiştir. BEREC Başkanı 

Johannes Gungl is çalışmanın amacı hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuştur: 

“Hedef, Avrupa'da 5G'nin düzgün bir şekilde inşa edilmesi için potansiyel engellerin 

kaldırılmasına katkıda bulunmak.” Bununla birlikte, çalışma 5G kullanım durumlarının 

gerçekleştirilmesinin adım adım bir süreç olacağını göstermektedir. Birçok potansiyel 

kullanım durumu şu anda gelişimin çok erken aşamalarındadır. 

 

BEREC, “Roam Like At Home” düzenlemesinin etkisine dair verileri de ilk kez 

sunmuştur. Söz konusu veriler, düzenlemenin hacim, gelir ve toptan satış fiyatları 

kapsamında piyasalar üzerindeki etkilerini göstermektedir. 

 

Rapor, düzenlemenin ardından Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde gözlemlenen veri 

hacminde önemli miktarda artış olduğunu ortaya koymaktadır. Veri hacimleri, 2016 

yılının 3. çeyreği ile 2017 yılının 3. çeyreği arasındaki dönemde %435 artmıştır. Avrupa 

Ekonomik Bölgesi’nde 2017 yılı 3. çeyreğinde abone başına düşen aylık ortalama veri 

tüketimi 242 Megabayt olarak gerçekleşmiştir. Ses ve kısa mesaj hizmetleri trafik 

hacimlerinde artış ise daha azdır. Raporda, dolaşımdaki müşteri başına ayda yapılan 

                                              

22 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/4810-
5g-international-roaming-and-net-neutrality-berec-holds-a-debriefing-on-important-documents-for-the-
european-electronic-communications-market adresinden ulaşılabilmektedir. 
23 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8008-study-on-
implications-of-5g-deployment-on-future-business-models adresinden ulaşılabilmektedir. 
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arama miktarının 2016 yılının 3. çeyreğinde 8,8 Dk. iken 2017 yılı 3. çeyrekte 14,23 

Dk.’ya yükseldiği belirtilmektedir. Bu kapsamda BEREC Başkanı, “Uluslararası 

dolaşım hizmetlerinin yüksek mevsimsellik özelliği göstermesine rağmen, elde edilen 

sonuçlar, Roaming Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin tek pazarın gelişimine 

önemli ölçüde katkıda bulunduğunu açıkça gösteriyor” şeklinde yorum yapmıştır. 

 

BEREC'in çalışmaları kapsamında Ulusal Düzenleyici Otoriteler ve ilgili paydaşların 

katılımı ile en iyi uygulamaların belirlenip öğrenilmesi önemli yer tutmaktadır. Bu 

çerçevede 34. BEREC Genel Kurul Toplantısı Şebeke Tarafsızlığı uygulamalarını 

tartışmak için bir fırsat olarak kullanılmıştır. Bu tartışma ortamı, AB genelinde kuralların 

tutarlı bir şekilde uygulanması için önem taşımaktadır. 

 

BEREC Başkanı, BEREC’in halkın katılımı ile tüm paydaşlarına ulaştığını ifade 

etmiştir. Bu çerçevede, BEREC’in Avrupa Komisyonu’nun Şebeke Tarafsızlığı 

düzenlemesine ilişkin değerlendirmesine yönelik oluşturacağı görüşte dikkate alınmak 

üzere kamuoyu görüşüne başvuracaktır. 
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3. AB SAYISAL TEK PAZARI 

 

1.Avrupa'da Genişbant Hizmetlerinin Haritalandırılması Üzerine Paydaşlarla 

İstişare Çalıştayı  

 

Avrupa'da genişbant hizmetlerinin haritalandırılması üzerine paydaşlarla istişare 

çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Avrupa genişbant haritalama projesi, Avrupa çapında sabit 

ve mobil genişbant hizmetlerinin kalitesine ilişkin genel bir bakış açısı sağlayacak bir 

haritalandırma uygulaması geliştirmektedir. Proje, hem ulusal (özel ve kamu) hem de 

uluslararası girişimlerin verilerini toplamaktadır. Düzenleyici kurumlar ve uzmanlar ile 

çapraz-ülke ve çapraz girişimlerden elde edilen ilk bağlantı verilerini karşılaştırmak ve 

haritalama metodolojilerini tartışmak için üçüncü bir çalıştay düzenlenmiştir24. Şimdiye 

kadar bu projeye 150'den fazla paydaş katılmıştır. Bugüne kadar, 22 özel ve kamu 

inisiyatifi haritalama uygulamasına veri sağlamıştır. Platform ayrıca düzenleyiciler, 

uzmanlar, iş ve tüketici dernekleri ve kamu için bir veri temeli sağlayacaktır.  

 

                                              

24 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-
consultation-workshop- mapping-broadband-services-europe adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-consultation-workshop-
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-consultation-workshop-
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2.5G Kamu Özel Ortaklığı, Yeni Nesil Genişbant Altyapısı 

  

Avrupa Komisyonu, 5G Altyapı Derneği ile birlikte 2013 yılında 5G (5G PPP) üzerinde 

bir Kamu Özel Ortaklığı başlatmıştır25. 5G PPP, büyüme ve yenilik fırsatları sunan yeni 

işler oluşturmayı amaçlamaktadır. Herkese ve her yere ulaşılabilen hızlı bir İnternet 

için güvenli, güvenilir yüksek performanslı bir ağ oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

 

5G Altyapı Kamu Özel Ortaklığı (5G PPP), Avrupa Komisyonu ve Avrupa elektronik 

haberleşme sektörü (BİT üreticileri, telekomünikasyon operatörleri, servis sağlayıcılar, 

KOBİ'ler ve araştırmacı kurumlar) arasında ortak bir girişimdir. 5G-PPP hâlihazırda, 

Haziran 2017'de Brüksel'de 21 yeni projenin hayat geçirilmesiyle birlikte ikinci 

aşamaya geçmiştir. 5G PPP, önümüzdeki on yıl için yeni nesil iletişim altyapılarına 

yönelik olarak çözümler, mimariler, teknolojiler ve standartlar sunacaktır. 5G Kamu 

Özel Ortaklığı (5G PPP) ile hedeflenen Avrupa'nın güçlü olduğu veya potansiyele sahip 

olduğu akıllı şehirler, e-sağlık, akıllı ulaşım, eğitim veya eğlence-medya gibi 

                                              

25 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://5g-ppp.eu/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://5g-ppp.eu/


30 / 30 

 

sektörlerde Avrupa liderliğini kuvvetlendirmektir. 5G PPP girişimi Avrupa pazarını 

küresel pazarlarda başarılı bir şekilde rekabet etmek ve yeni inovasyon fırsatları ortaya 

koymak için güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 

5G Altyapı PPP'si için temel hedefler aşağıdaki gibi özetlenmiştir; 

 

 2010'a kıyasla 1000 kat daha yüksek kablosuz alan kapasitesi ve daha çeşitli 

hizmet olanakları, 

 Sağlanan hizmet başına% 90'a kadar enerji tasarrufu. Burada odak noktası 

hâkim enerji tüketiminin radyo erişim ağından geldiği mobil iletişim ağlarında 

olacaktır. 

 Ortalama hizmet başlatma süresinin 90 saatten 90 dakikaya düşürülmesi. 

 Hizmet sunumu için “sıfır algılanan” hizmet kesintisi süresine sahip güvenli ve 

güvenilir bir İnternet oluşturma, 

 7 milyardan fazla kişiye hizmet veren 7 trilyondan fazla kablosuz cihaza 

bağlanmak için kablosuz iletişim bağlantılarının yaygınlaşmasını hızlandırma, 

 Herkese ve her yere daha düşük maliyetlerle daha geniş bir hizmet yelpazesine 

ve uygulamalara erişim sağlanması. 

 

 

 

 


